Tisztel Igazgatónő/Igazgató Úr!
A Biomassza Erőművek Egyesülése rendkívül fontosnak tartja, hogy a jövő nemzedékei korán
megismerjék a környezettudatosság fontosságát, hiszen Ők azok, akiknek tovább kell vinniük a
környezetvédelem szellemiségét. Társaságunk tagjai élen járnak hazánkban a környezetbarát,
fenntartható energiaipari technológiák bevezetésében.
A biomassza energetikai felhasználásának kapcsán rengeteg tévhit kering a köztudatban.
Szeretnénk, ha a lakosság, jelen esetben a gyerekek megismerkednének a technológiával,
mellyel a hőerőművek képesek a tőlük megszokott, magas teljesítményt nyújtani, minimális
károsanyag-kibocsátás és teljes fenntarthatóság mellett, a többi megújuló energiaforrás korlátai
nélkül.

A Biomassza Erőművek Egyesülése ezért idén ősszel megrendezi a „Biomester”
elnevezésű vetélkedőjét, melyre várjuk felső tagozatos diákcsapatok jelentkezését,
melyeket minimum 2, maximum 5 fő alkothat.

A háromfordulós vetélkedő részeként feleletválasztós kérdések megválaszolását,
keresztrejtvény megfejtését, képek azonosítását, valamint egy, fordulóktól független fogalmazás
elkészítését várjuk a gyerekektől.
A fogalmazás téma „Miért jó a megújuló energia?”

_

ami feldolgozható például megtörtént eset

bemutatásával, egy mese kitalálásával, vagy tényfeltáró esszé megfogalmazásával.
A fogalmazás ne legyen hosszabb 3-5 gépelt oldalnál.
A verseny részletei megtalálhatók a www.biomasszaeromuvek.hu oldalon. Az első
feladatsort 2009. november 11-én tudják letölteni a weboldalról. A vetélkedőn való
részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése és elküldése.

A játék nyereményei a következők:
1. hely:

100.000 Ft értékű ajándékcsomag

2. hely:

70.000 Ft értékű ajándékcsomag

3. hely:

50.000 Ft értékű ajándékcsomag

A jelentkezéseket november 10-ig várjuk, melyet megtehetnek a www.biomasszaeromuvek.hu
oldalon kitöltött jelentkezési lap elküldésével. Minden diákcsapatnak kell, hogy legyen egy
felügyelő tanára. Egy tanárhoz több csapat is tartozhat. A feladatsorok kitöltése a jelentkezési
laphoz hasonlóan a honlapon történik majd.
_
A verseny időtartama: 2009. november 10. december 2.
Az eredményhirdetésre 2009. december 9-én kerül sor a www.biomasszaeromuvek.hu
weboldalon keresztül. A nyerteseket természetesen közvetlenül is értesítjük.
Sok sikert kívánunk minden diáknak a versenyhez!
Üdvözlettel,
Németh Frigyes
Biomassza Erőművek Egyesülése, elnök
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